
 
 
PROPOSITION KRAV PÅ UTDRAG FRÅN BELASTNINGSREGISTRET  

Fler och fler organisationer som har kontakt med barn och ungdomar inför krav på 
utdrag ur belastningsregistret. Riksstyrelsen ser det som rent olämpligt att en 
individ som är dömd för brott som t.ex. sexuella övergrepp, misshandel, eller 
försäljning av alkohol/droger skall få verka i vår organisation där grundstenen är 
just mötet med barn och ungdomar.  

Riksstyrelsen ser en nödvändighet i att även vår organisation inför kravet på 
utdrag ur belastningsregister för alla representanter för Nattvandrarna Sverige, 
med ledande position. Eller övriga personer inom organisationen Nattvandrarna 
Sverige, då misstanke finns. Detta som en säkerhet och trygghet för oss vandrare 
men främst för de barn och unga vi möter i vårt ideella arbete. Samt ett tydligt 
ställningstagande för samhället och för våra barn och ungdomar.  

Riksstyrelsen äger enligt organisationens stadgar § 12 rätten att utesluta medlem. 
Ett utdrag från belastningsregistret säkerställer möjligheten till uteslutning i 
förekommande fall.  
Se bilaga 1 för polisens information i frågan.  
________________________________________________________________________ 

Riksstyrelsen föreslår Nattvandrarna Sveriges årsmöte 2020 att besluta följande: 

Att: Alla representanter för Nattvandrarna Sverige med eller inför ledande 
position eller roll skall inkomma med personuppgifter för riksstyrelsens att 
använda vid utdrag från belastningsregistret. Om representant nekar äger 
riksstyrelsen rätten att utesluta.  

Att: Alla alla övriga personer inom organisationen Nattvandrarna Sverige. Som 
utifrån misstankar om begångna brott som berör lämpligheten i att representera 
organisationen, på begäran skall inkomma med personuppgifter för riksstyrelsen 
att använda vid utdrag från belastningsregistret. Om representant nekar äger 
riksstyrelsen rätten att utesluta.  

Att: Riksstyrelsen hanterar personuppgifter och utdrag utifrån sträng sekretess 
och hantering enligt GDPR samt beslutar om eventuell uteslutning. Styrdokument 
för hantering och uteslutning skapas av riksstyrelsen utifrån denna prepositions 
innehåll samt eventuella ändringar eller tillägg som beslutas efter röstning vid 
årsmötet. Se länk för datainspektionens vägledning: 
https://www.datainspektionen.se/vagledningar/for-foreningar-och-sma-organisationer/ 

Att: Ansvaret för att personuppgifter inkommer, ligger på riksstyrelsen i samarbete 
med  regionstyrelser. 

Att: Ovanstående skall börja gälla från och med årsmötet 2020.  
 
 

 

https://www.datainspektionen.se/vagledningar/for-foreningar-och-sma-organisationer/


Bilaga 1 Proposition Utdrag belastningsregistret  

Kopierat underlag från polisens hemsida 
https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ovrigt-arbete-och-kontakt-med-barn/ 
 
“Det här gäller för utdraget 
När du blivit erbjuden ett jobb, uppdrag eller praktik där du har direkt eller regelbunden kontakt med 

barn måste du visa ett registerutdrag. Det gäller till exempel: 

● ledare i idrottsföreningar eller barnverksamheten 
● i kyrkans verksamhet 
● praktiktjänstgöring inom en utbildning eller arbetspraktik som arbetsförmedlingen anordnar 

Det är verksamheten som anlitar dig som har rätt att begära ett utdrag ur belastningsregistret. Om 

du till exempel är anställd på ett bemanningsföretag och ska praktisera i en skola är det skolan 

som har rätt att begära utdraget inte bemanningsföretaget. 

● Utdraget är giltigt 1 år. 
● Du ska själv behålla originalet. 
● Arbetsgivaren eller uppdragsgivaren får enbart göra en notering om att du visat utdraget. 
● Du kan visa utdraget för fler arbetsgivare. 

En registerkontroll från belastningsregistret är till för att stärka barns och ungas skydd mot 

sexualbrott och andra grova brott. Men det är endast en del av underlaget för att bedöma om en 

person är lämplig för att arbeta med barn. Att en person är straffad för ett brott innebär inte ett 

förbud mot att anställa personen. Med barn räknas alla personer under 18 år. 

Medborgare i ett annat EU-land 

Är du medborgare i ett annat land inom Europeiska unionen hämtar polisen uppgifter därifrån.  

Det här visar utdraget 

Utdrag från belastningsregistret visar uppgifter som du fått påföljd för: 

● mord 
● dråp 
● grov misshandel 
● människorov 
● alla sexualbrott 
● barnpornografibrott 
● grovt rån 

Om påföljden även inkluderar något annat brott kommer även uppgifter om det brottet med i utdraget.” 

 

 

 

 

https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ovrigt-arbete-och-kontakt-med-barn/

